
 

Moció per reconsiderar la modificació 
puntual del Pla general per l’obertura del 
carrer Josep Pallach   
 

L’any 2013 el Ple municipal de Viladecans va aprovar la modificació puntual del 

Pla General Metropolità (PGM) per tal d’urbanitzar un tram de riera descobert a 

la zona limítrofa entre el barri d’Alba-rosa i el barri de l’Eixample. Es permetia 

així la prolongació del carrer Josep Pallach, tal i com ja preveia el PGM de 1976, 

però amb canvis substantius pel que fa les alçades d’edificació. 

Per tal de trobar la viabilitat econòmica que permetés l’obertura d’aquest nou 

vial, l’Ajuntament va promoure canvis en el traçat, va incorporar més finques per 

compensar i va augmentar el sostre edificable respecte les directrius que marca 

el PGM en aquest sector, que és de planta baixa+4 plantes (PB+4P) a la banda 

Eixample i de PB+2P a la banda d’Alba-rosa.  

La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat va autoritzar la modificació puntual 

del PGM plantejada per l’Ajuntament basant-se en la legislació urbanística, que 

admet aquests canvis i l’augment de sostre edificable si es compensa l’entorn 

amb zones verdes i habitatge social i de lloguer.  

No obstant, tal i com es pot comprovar amb l’edifici en obres ubicat a la 

cantonada del carrer Nou, s’ha malmès clarament la forma urbana de PB+4P amb 

un impacte paisatgístic irreparable sobre l’entorn. S’ha autoritzat un sostre 

edificable de PB+7P (gairebé el doble del que permetia el PGM fins el 2013) i de 

PB+5P generant un creixent malestar entre els veïns i reclamacions per part de 

propietaris inclosos en el mateix àmbit, alguns dels quals manifesten no haver 

estat degudament informats.  

Vist que la modificació puntual del PGM promoguda per l’Ajuntament ha permès 

la construcció actual d’un bloc de PB+7P i d’un altre en el futur de PB+5P que 

originen un impacte visual que transforma substancialment el paisatge urbà en 

un àmbit especialment sensible. 

Ateses les reclamacions veïnals i ciutadanes que s’han posat de manifest  en la 

població del sector Nord i Albarrosa  per l’alteració dels paràmetres bàsics 

d’edificació (alçada i número de plantes) en l'obertura del carrer Josep Pallach 

 



 

El Ple municipal de Viladecans acorda:  

1. Iniciar una valoració tècnica, econòmica i jurídica per reconduir 

l'ordenació de l'edificació de 7 plantes al carrer Josep Pallach i les alçades 

màximes a les de la resta de la zona, establertes normativament en les 

qualificacions del PGM-76 (PB+4P i PB+2P)  per a cada una de les façanes. 

Aquests treballs hauran d’estar enllestits en el termini màxim d’un mes. 

2. Considerar que el negatiu impacte visual de la construcció d’aquesta zona, 

no queda justificat pels teòrics beneficis de la  dotació d'equipaments i 

zones verdes obtingudes per augment del numero de plantes (PB+4P a 

PB+7P i PB+4P a PB+5P), i que no s’han valorat solucions alternatives per a 

l’execució del planejament. 

3. Demanar a l’empresa constructora que aturi les obres de les 3 últimes 

plantes de l’edifici en construcció a la cantonada amb el carrer Nou 

durant un mes com a màxim fins a obtenir la valoració sol·licitada a 

l’acord 1. 

4. Si la valoració és positiva, restituir immediatament l'ordenació de 

l'edificació i alçades màximes a les establertes normativament en les 

qualificacions del PGM-76 (PB+4P i PB+2P)  per a cada una de les façanes. 

5. Informar degudament als veïns i veïnes de la zona afectada del resultat de 

la valoració tècnica, econòmica i jurídica en tant a l’ordenació de 

l’edificació de la zona afectada i la resta. 

 

Viladecans, 26 de maig de 2016 


